BODY WISH PRESENTEERT ALS

1ste IN NEDERLAND

DE BODYWAVE
Voeg de BodyWave toe aan uw goede voornemens voor het nieuwe jaar en ga een gezond,
slanker en sportief gebruind 2007 tegemoet. Maximaal rendement in slechts 10 minuten.
Overal ter wereld waar de BodyWave wordt geïntroduceerd is het een groot succes.
Sinds de lancering is de BodyWave wereldwijd niet meer te stuiten. De eerste innovatieprijs
is al binnen. De BodyWave is een medisch gepatenteerd systeem mede door NASA
ontworpen in samenwerking met Proelix, die gespecialiseerd is in het ontwikkelen van
medische apparatuur.
Slechts 2 medisch gepatenteerde systemen op de wereld en de BodyWave is er één van.
BodyWave is het meest geavanceerde technologisch systeem op de markt, waarbij het
bruinen veilig is van de hoogste kwaliteit standaard. De luxe van sporten, afslanken en
tegelijk bruinen in slechts 10 minuten per sessie, is nu ook in Nederland leverbaar. U bruint
langdurig zonder witte plekken of strepen al 3 tinten in de 1ste sessie van slechts 10 minuten.
MOGELIJKHEDEN VAN DE BODYWAVE:
- sporten;
- afslanken;
- anti cellulitis behandeling;
- verantwoord en veilig bruinen vanaf de eerste sessie;
- 4 beautymogelijkheden in 1 systeem;
- 7 unieke combinaties en keuze programma s.
VOORDELEN:
- U bespaart tijd met de BodyWave. Slechts 10 minuten per sessie;
- BodyWave is een lifestyle, snel, simpel, ontspannend en voor bijna iedereen geschikt;
- De prijs van de BodyWave is vergelijkbaar met een zonnebank, maar hoger rendement;
- Energie besparing tijdens het bruinen, langer gebruik van de lampen;
- Volledig geautomatiseerd systeem, dus geen extra personeelskosten;
- Door de verticale opstelling heeft de BodyWave maximaal 120 x 165 cm opp. nodig;
- Meer resultaat in minder tijd + combinatie mogelijkheden;
- Aanvulling voor zonnestudio, fitnessbranche, beautycentra, schoonheidssalons of de
bedrijfsfitness bij u op de zaak;
- Gecertificeerd door TUV volgens UNI & ISO 9001 en VISION 2000 standaard. Voorzien
van GOST, ETL en CE markeringen.

INVESTEER NU IN UW TOEKOMST EN GEZONDHEID!
Kom, zie en ervaar de BODYWAVE HIGH PERFORMANCE persoonlijk. Uw
aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld. U hebt interesse maar u ervaart het liever een
andere keer? Dat kan, bel dan naar Salon Body Wish voor verder informatie, het maken van
een afspraak of om uw bestelling door te geven: 030-6585250, fax 030-6774194.
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